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MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE PŘILÉTAJÍ
Malostranské čarodějnice jsou 

po roce opět tady! Skvělou zába-
vu, sousedskou pospolitost, dobré 
jídlo a pití – to vše a mnoho dal-
šího nabídne tradiční akce, která 
se uskuteční v pondělí 30. dubna 
2018 od 19 hodin. Právě v tuto 
dobu budou mít účastníci sraz na 
Malostranském náměstí 27. Odtud 
posléze všichni vyrazí Mosteckou 
ulicí a přes Karlův most na Kam-
pu, kde ve 20 hodin začne hlavní 
program.

„Letošní čarodějnice sice vychá-
zejí na pondělí, nikoli na víkend, 
ale jsem přesvědčen, že tuto 
skvělou akci si nenechá ujít žádný 
patriot z naší městské části. Lze 
si užít pěkný podvečer a večer, 
to vše bude zakončeno stylově, 
s milými lidmi, v sousedské po-
spolitosti,“ říká starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký (TOP 09). Měst-
ská část Praha 1 je tradičním spo-
lupořadatelem Malostranských 
čarodějnic, a to se Sdružením 
výtvarníků Karlova mostu, strážní-
ky z Prahy 1, dobrovolnými hasiči 
a především s obětavými nadšenci 
ze Spolku občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan.

Pokud se někdo rozhodne po-
čkat na průvod čarodějnic přímo na 
Kampě, může se tam s dětmi vypra-
vit již v 15 hodin. Bude tam připra-
veno žonglování, maorský tanec, 
kolotoč, střelnice a další atrakce. 
Zábava potrvá až do půlnoci. 

 CHCETE SI NECHAT ZASÍLAT KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 E-MAILEM? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NA: REDAKCE@PRAHA1.CZ!



DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU KHAMORO
Jubilejní ročník festivalu 

Khamoro se koná v Praze od 
27. května do 2. června. Fes-
tival tradičně představí bo-
hatství romské kultury v celé 
řadě programových sekcí – od 
hudby, kterou si širší veřejnost 
s romskou kulturou spojuje 
asi nejčastěji, přes výtvarné 
umění po historické výstavy či 
odborné konference, ale třeba 
i módní přehlídku.

V rámci 20. ročníku festi-
valu se 28. května v Divadle 

Hybernia uskuteční koncert All 
Star Gypsy Jazz. Na pódiu se 
poprvé od společného vystou-
pení v newyorské Carnegie 
Hall před deseti lety sejdou 
velmistři gypsy jazzu a swin-
gu Stochelo Rosenberg (NL), 
Angelo Debarre (FR) a Tcha-
volo Schmitt (FR). Mimořád-
ný koncert světoznámých 
muzikantů, kteří spolu hrají 
jen opravdu výjimečně, bude 
patřit k vrcholným zážitkům 
festivalového programu.

PROGRAM 
VE WERICHOVĚ VILE 

Standupové speciály Miloše Čermáka a Luď-
ka Staňka ve Werichovce
9/5/18 20:00  Staněk samozřejmě o ženách. 
Čermák o lidech a hlavně o sobě, protože…

3 strážníci – opět ve Werichovce
14/5/18, 20:00  Hudebně-dramatická  sonda 
do života geniálního  hudebního tvůrce J. Ježka

Margaritě
15/5/18 20:00  Ljuba  Krbová v  mono – dra-
matu  španělského  dramatika Carlose Be .

Protentokrát – Praha ve 40. letech – dopole-
dní představení
15/5/18 a 16/5/18, 10:00  Dokumentární  di-
vadelní představení ve spolupráci s TisíciHRAn.

Tomin – poslední Platonův dialog
16/5/18, 18:00  Přednáška: Filosof,  disident,  
signatář Charty 77 a pedagog Julius Tomin

3 strážníci – dopolední představení
18/5/18, 10:00  Hudebně-dramatická  sonda 
do života geniálního  hudebního tvůrce J. Ježka

Margaritě
22/5/18 20:00  Ljuba  Krbová v  mono – dra-
matu  španělského  dramatika Carlose Be .

DEN PRAHY 1
Letošní Den Prahy 1 se uskuteční v sobotu 19. května od 

13. hodin na Střeleckém ostrově. Přijďte se pobavit i poučit 
a užít si společně strávené chvíle! Program akce naleznete 

v předstihu na www.praha1.cz



OCHRANA ČLOVĚKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTÍ

Ve čtvrtek 3. 5. v 10 hodin v DPS Pštrossova 18 a 
ve čtvrtek 10. 5. v 10 hodin v BD Samcova 3 se koná 
zajímavá přednáška zástupců Hasičského záchranné-
ho sboru hl. m. Prahy. Senioři tvoří podle statistických 
údajů druhou nejpočetnější skupinu usmrcených osob 
při požárech, proto právě tato věková skupina musí dbát 
na prevenci. Přednášku tvoří tato základní témata: linky 
tísňového volání, varovný signál „všeobecná výstraha“, 
jak se chovat po zaznění varovného signálu, evakua-
ce a evakuační zavazadlo, prostředky improvizované 
ochrany, požár v bytě nebo domě, pravidlo při zasažení 
ohněm, odpovědi na otázky. Přednáška je doprovázena 
názornou audiovizuální prezentací. 

FINANČNÍ MATEMATIKA
Vyznat se dnes ve všech finančních produktech není 

vůbec snadné. Banky a finanční domy na nás útočí „vý-
hodnými“ nabídkami, po kterých prostě musíme sáh-
nout, abychom se měli dobře a naše děti byly šťastné. 
Ale kde je pravda? Přijďte si na konkrétních případech 
vyzkoušet, jak jednotlivé produkty fungují, jak si vypočí-
tat, zda nabídka je opravdu výhodná nebo se jedná jen o 
reklamní tah.

Program z cyklu zážitkových programů Smíchovská 
průmyslovka třetího věku aneb to jsme se za nás neučili 
z okruhu Matematika v praxi se uskuteční ve středu 9. 
5. od 15 hodin. Přihlášky u Karolíny Schwarzové, tel. 
725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 183, od 
26. 4. Podrobnosti o srazu získáte při registraci. 

KULATÝ VÍCEBOJ – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY

Máte rádi míčové hry? Přijďte si s námi zasoutěžit. 
Připravili jsme pro vás řadu jednoduchých disciplín in-
spirovaných známými sporty, které zvládnou i ti, kteří se 
sportu celý život vyhýbali. Vezměte kamaráda či kama-
rádku, nebo přijďte sami. A nezapomeňte na sportovní 
obuv.

Akce se koná 15. 5. 2018 od 14 hodin ve sportovním 
areálu „Na Františku“. Areál se nachází vedle Nemocnice 
Na Františku, v Kozí ulici, Praha 1. Těšíme se na vás!

SETKÁNÍ S KULTUROU: MANŽELSKÉ DIALOGY
Koncert skladeb pro violu a violoncello v podání Kristi-

ny Fialové a Petra Nouzovského se uskuteční ve středu 
16. 5. od 15 hodin v Malostranské besedě. Vstupenky, 
určené pro seniory z Prahy 1, jsou zdarma k vyzvednutí 
v informačních centrech ÚMČ Praha 1 od čtvrtka 3. 5. Z 
kapacitních důvodů není možný vstup bez vstupenky.

VYCHÁZKA: SLOVANSKÝ A STŘELECKÝ OSTROV
Další vycházka z cyklu Klikaté cesty Prahou pod vede-

ním Jaroslavy Náprstkové se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 
od 14 hodin. Na vycházku se hlaste u Karolíny Schwar-
zové, tel. 725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 
183, nikoli formou SMS, od 2. 5. Podrobnosti o srazu 
získáte při registraci. 

HODINOVÝ AJŤÁK
Máte problém s nastavením počítače nebo mobilní-

ho zařízení? Něco vám přestalo fungovat? Máte nový 
program a potřebujete ho nainstalovat? Potřebujete 
zprovoznit novou tiskárnu, tablet, chytrý telefon nebo 
jiné zařízení?

Ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou 
školou vám nabízíme novou službu HODINOVÝ AJŤÁK. 
Zavolejte Tereze Noskové, 607 048 183, nebo Karolíně 
Schwarzové, 725 397 934, my váš požadavek zazna-
menáme a v brzké době se vám ozve některý student 
Smíchovské střední průmyslové školy a domluví se s 
vámi na termínu návštěvy přímo u vás v bytě. 

AKCE PRO SENIORY

Vážení a milí,
 

přeji Vám příjemné

kulturní vyžití 
a úsměv 

na tváři i v du
ši.

Váš 
Filip Kračman
radní pro kultu

ru

-SETKÁNÍ-

Tentokrát na téma:
MANŽELSKÉ DIALOGY

Vystoupí:
KRISTINA FIALOVÁ 

A PETR NOUZOVSKÝ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
A STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

PRAHA 1

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
PRAHA 1

Středa 16. 5. 2018 
Malostranská beseda

Akce je 
určena pro 
seniory 
z Prahy 1
s platnou 
vstupenkou!

OD 15.00 HODIN

VSTUPENKYZdarma od čtvrtka3. 5. 2018 v infocentrech MČ (Vodičkova 18 + 
Malostranské náměstí 22). 
Do vyčerpání kapacity.
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V DIVADLE ABC ZAČALY ZKOUŠKY ČERVNOVÉ PREMIÉRY
Městská divadla pražská zahájila 

zkoušení poslední inscenace stáva-
jící sezony. Bude jí Tančírna 1918-
2018, autorský projekt režiséra 
Pavla Kheka a dramaturgů Věry 
Maškové a Jiřího Janků, zachycují-
cích posledních sto let české histo-
rie. Premiéra je naplánovaná na 9. 
června v Divadle ABC.

Rámec této hudebně taneční férie 
je inspirován slavným filmem Etto-
reho Scoly z roku 1983, obsah je ale 
ryze český. Jak uvedl režisér Pavel 
Khek: „Hledali jsme nějaké vyjádření 
ke 100. výročí existence našeho 
státu a tohle nám přišlo jako dobrá 
možnost, jak projít to divné století 
české historie se všemi jejími sinu-
soidami.“

Inscenace nemapuje rok po roce, 
vybírat si bude klíčové události 
českých dějin. „Přemýšlíme o tom, 
že bychom se od známých osmič-
kových roků 1938, 1948 a 1968 
odchýlili, a přesunuli se k méně 
známým, přesto však stále důleži-
tým momentům naší historie,“ řekl 
Pavel Khek a dodal: „Autorské bude 
spojení s konkrétním prostorem, ve 

Noc literatury 
2018

Noc literatury organizují Česká 
centra ve spolupráci s EUNIC (Eu-
ropean Union National Institutes 
for Culture), zahraničními velvysla-
nectvími, Zastoupením Evropské 
komise v ČR a nakladatelstvím 
Labyrint. 

Projekt se každoročně koná 
v předvečer zahájení největšího 
knižního festivalu v zemi – Světa 
knihy, a tento rok je to 9. května 
2018. Obě události se tak často 
propojí a autoři, kteří jsou pozvaní 
na Svět knihy, se také účastníkům 
Noci literatury osobně představí.

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

Přihlaste se do hodin kondičního 
cvičení pro ženy, které vede Bedřich 
Rýč, jinak také trenér a mistr Jiu-Jitsu 
(držitel 6. danu). 

Cvičení je určeno pro všechny ženy 
a dívky z Prahy 1, které mají rády 
pohyb a chtějí si udržet fyzickou kon-
dici. Cvičení je zaměřeno na rozvoj 

oběhové soustavy a na zvýšení 
vytrvalosti a výkonnosti, přičemž 
příznivě ovlivňuje funkci a strukturu 
pohybového ústrojí. S Bedřichem 
Rýčem si lze samozřejmě domluvit 
i zapojení do tréninku Jiu-Jitsu!

Tělocvična, Žitná 13, PO 18-19 
hod., ČT 17.30-18.30 hod.

kterém se pohybujeme, tedy pasáž 
Lucerna a socha mrtvého koně, pa-
sáž U Nováků a Václavské náměstí.“

Tančírna 1918-2018 není politic-
kým divadlem, jejím záměrem není 
objasňování historických postojů 
nebo jejich souzení. „Po titulech 
jako Macbeth a Idiot jsem si chtěl 
vyzkoušet, zda zvládnu hudebně 
zábavné divadlo. Už samotný titul 
by měl divákovi naznačit, že se jedná 

o inscenaci plnou pohybu, tance 
a hudby. Sice s odkazy na ne vždy 
veselé okamžiky, ale přesto jde v 
základu o dílo s prvky muzikálu, pan-
tomimy, pohybového divadla, s gagy 
a klauneriemi. Pro herce to znamená 
dlouhou a náročnou přípravu. Před 
samotným zkoušením je totiž če-
kají hodiny a hodiny tance – klasiky, 
muzikálových čísel i latiny,“ uzavřel 
popis příprav Pavel Khek.



rátorka a modelka Hana Mašlíková, 
která si občas chodí s maminkami 
do Žitné 13 zacvičit. „Jsem moc 
ráda, že mě Praha 1 oslovila. Mám 
malé dítě a ráda předám své zkuše-
nosti,“ uvedla maminka malého 

V MAMA KLUBU SE POBAVÍTE, ODPOČINETE SI – A ZACVIČÍTE
Maminky z Prahy 1 mají od ledna 

letošního roku možnost navštěvo-
vat místo, které je určeno jen jim 
a jejich malým dětem – Mama klub, 
kde se mohou potkávat s ostatními 
maminkami, vyměňovat si zkuše-
nosti, dozvědět se něco zajíma-
vého, pobavit se, odpočinout si – 
a také si zacvičit, a v to v tělocvičně 
v Žitné 13.

 „Mama klub je naším novým pro-
jektem určeným maminkám s ma-
lými dětmi. Jednou měsíčně pro ně 
pořádáme setkání se zajímavou 
osobností v Galerii 1 ve Štěpánské 
47 a každý čtvrtek od 10 do 11 ho-
din pak cvičení v tělocvičně v Žitné 
13. Vše je samozřejmě bezplatné. 
Kromě tolik potřebného a přínos-
ného cvičení nabízíme setkává-
ní, relaxaci, výměnu zkušeností, 
poradenství a zajímavé informace, 
jež maminky vyhledávají,“ vysvětli-
la tisková mluvčí radnice Veronika 
Blažková, která tak po projektech 
„Vostrý kafe“ a „Čaj o sedmé“ 
iniciovala další aktivitu podporující 
prohlubování sousedských vztahů 
a společenský život v Praze 1.

Patronkou Mama klubu je mode-

Andrease. Při setkání v Galerii 1 
i při cvičení v tělocvičně jsou pro děti 
připraveny hry a hlídání. 

Více informací o Mama klubu zís-
káte na e-mailu: marie.hrabovska@
praha1.cz.

Mama
klub Praha 1

Vás zve na

PRAVIDELNÉ 
CVIČENÍ

pro maminky s dětmi

V pohybovém centru

Žitná 13, Praha 1

 KAŽDÝ ČTVRTEK 
OD 10:00 HODIN

VSTUP 

ZDARM
A





 KVĚTNOVÉ SENIORSKÉ 
      VÝLETY 2018
Středa, 2. května 2018, 8:00 
 KRATOCHVÍLE – ZÁMEK A VODŇANY
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 3. dubna 2018.

Čtvrtek, 24. května 2018, 8:00  
 KLENOVÁ – HRAD A KLATOVY
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 24. dubna 2018. 

Úterý – čtvrtek, 29. – 31. května 
2018, 7:30
 JESENICKO

Tradiční družební zájezd do Jese-
níků. Zájezd je připraven kulturně 
historicky a není koncipován pro pěší 
horskou turistiku. V ceně 1.000 Kč je 
cesta, plná penze, ubytování v hotelu 
Zlatý Chlum v Jeseníkách (2 a 3lůžko-
vé pokoje), výlety po okolí, návštěva 
objektů, služby průvodce. 

Pro každoročně velký zájem účast-
níků budou zájemci vylosováni a jmé-
na vyvěšena v Infocentru ÚMČ Praha 
1, Vodičkova 18 od pondělí 14. května 
(včetně informace o bližším programu 
a dalším postupu úhrady). Upřed-
nostněni budou ti, kteří se daného 
výletu v minulosti nezúčastnili. 

Během zájezdu navštívíme např. 
Bílou Vodu, Lázně Jeseník (vč. Prie-
ssnitz), Javorník, krátké nenáročné 
procházky přírodou apod.
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 24. dubna 2018.

 ČERVNOVÉ SENIORSKÉ 
      VÝLETY 2018
Úterý, 19. června 2018, 8:00
 DOUDLEBY NAD ORLICÍ – ZÁMEK 
A VAMBERK – MUZEUM KRAJKY
Na tento červnový výlet se přihlašuje od 
středy 2. května 2018. 

Středa, 27. června 2018, 8:00
VRANOV NAD DYJÍ – ZÁMEK A MO-
RAVSKÉ BUDĚJOVICE
Na tento červnový výlet se přihlašuje od 
čtvrtku 24. května 2018. 

 ČERVENCOVÉ SENIORSKÉ       
VÝLETY 2018
Úterý, 17. července 2018, 8:00
 PERNŠTEJN – HRAD A VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ
Na tento červencový výlet se přihlašuje od  
úterý 19. června 2018.

Úterý 24. července 2018, 8:00

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky:  
221 097 280  221 097 300. Odjezd autobusu vždy od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30-

 PORCELÁNKA THUN (NOVÁ ROLE) 
A OSTROV NAD OHŘÍ
Na tento červencový výlet se přihlašuje od 
středy 27. června 2018.

Výlety jsou organizovány zdarma 
a pouze pro občany seniorského věku 
s trvalým bydlištěm na Praze 1 (do-
prava, návštěva objektů, oběd, služby 
průvodce, koordinátor výletu).
 

Nový způsob přihlašování.  
Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ 
Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování 
stejným způsobem, popř. telefonicky: 
221097280, 221 097 300. Pro velký 
zájem o seniorské výlety sdělujeme, 
že se senior může přihlásit pouze na 1 
výlet v daném měsíci a upřednostněni 
budou ti, kteří se nezúčastnili minimál-
ně 3 posledních výletů. V první možný 
den přihlášení na daný výlet bude 
přihláška umožněna jen těm, kteří 
neabsolvovali minimálně dva poslední 

výlety.  Všem ostatním bude přihláška 
otevřena týden od prvního možného 
data přihlášení na daný výlet. Tímto 
se chceme vyhnout frontám v den 
přihlašování a vyhrazujeme si mož-
nost daného seniora z výletu odhlásit, 
pakliže by nesplňoval výše zmíněné 
podmínky. Děkujeme za pochopení. 

 
Den před odjezdem výletu je možné 

zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, 
zda-li se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu 
bude sdělen stav. V případě změny 
bude každý zúčastněný řádně a včas 
informován tele-
fonicky. Tímto také 
žádáme uvést vždy 
telefonní kontakt, 
nejlépe mobilní 
telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA, 
koordinátor výletů, 777 161 539

VÝLETŮM JE DESET LET!

Na den přesně, deset let po 
prvním autobusovém výletu (24. 
dubna 2018), vyrazili senioři z 
Prahy 1 na narozeninový zájezd 
– do Polska. „Bezplatné autobuso-
vé výlety seniorů jsou po zásluze 
velmi populární a nás samozřejmě 

velmi těší jejich příprava i velký zá-
jem našich starších spoluobčanů o 
ně,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, který se přišel k autobu-
su tradičně se seniory rozloučit, a 
protože se jednalo o narozeninový 
výlet, nechyběl ani malý přípitek.



VÝTVARNÁ ASKEZE MICHAELY ŽEMLIČKOVÉ 
V jednoduchosti je krása – i to by 

se dalo říct o obrazech Michaely Že-
mličkové, které do 3. května předsta-
vuje výstava v Galerii 1 ve Štěpánské 
47 a jež zdánlivě jednoduše dokáží 
vystihnout eleganci hudebnic i jejich 
erotickou přitažlivost či plynulost 
pohybu tanečnic i krásu jejich těl. 
Ladně, elegantně a půvabně ale za-
chycují i automobil. O našem prvním 
prezidentovi nemluvě…

 „V Galerii 1 naleznou návštěvníci 
díky Michaele Žemličkové křehkou 
poetiku černobílých i bíločerných 
kreseb. Kresby naprosto souznící 
s koncepcí Galerie 1, vyvolávající 
romantiku i silné emoce,“ popsal sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, jenž 
expozici ve Štěpánské 47 slavnostně 
zahájil.

Jak odborníci upozorňují, jednodu-
ché kresby Michaely Žemličkové by 
mohly svádět k představě o jedno-
duché tvorbě, což by byl velký omyl, 
neboť autorka je velmi pracovitá 
a ta linka, kterou vytvoří, musí být 
opravdu dokonalá. A ona ve výsledku 
dokonalá opravdu je! Však také často 
vznikne až na stý pokus.

A jak se Michaela Žemličková 
odhodlala ke své ladné tvorbě? „Do 
svého prvního bytu jsem si chtěla 
pořídit nějaký obraz, ale žádný se 
mi v galeriích nelíbil, tak jsem si ho 
namalovala sama,“ prozradila svůj 
recept umělkyně, jež vždy obdivovala 
Picassovy jednoduché obrázky ze 
sklonku jeho života a jež bude vy-

stavovat i na první světové výstavě 
v České republice – od 3. do 8. srpna 
letošního roku v Mánesu.

Chcete hezký obraz do svého 
bytu? Zkuste Michaelin recept anebo 
přijďte do Galerie 1, kde si jistě 
vyberete.

Další informace: www.galerie1.cz



 

 

Kostel Panny Marie pod řetězem konec mosta býval středem opevněného útvaru 
komendy řádu johanitů (maltézských rytířů) na strategicky významném místě 
u předmostí bývalého Juditina mostu. Klášter založil český král Vladislav II. V r. 
1169 jako první johanitskou komendu v Čechách. Král daroval řádu okolní pozemky 
včetně západní části ostrova Kampy. Postupně zde bylo postaveno cca 50 domů 
spadajících pod jurisdikci řádu.  
Původní románský trojlodní kostel byl větší než dnešní stavba a zachovaly se z něj 
zbytky v nynějším nádvoří (arkády na jižní zdi) a v postranní lodi dnešního kostela. 
Křížová klenba je pozůstatkem románské baziliky. V pol. 13. stol. byl kostel 
rozšířen o raně gotické kněžiště.  
Rozsáhlá gotická přestavba celého trojlodí započala v pol. 14. stol., kdy byla 
zbořena románská bazilika. Kolem r. 1375 byla vystavěna gotická předsíň v západní 
části a u ní kolem r. 1389 dvě mohutné hranolové věže. Novogotické cimbuří je z r. 
1836. Dále již stavba nepokračovala a tak ze zbořeného románského trojlodí se stalo 
nynější nádvoří mezi věžemi s předsíní a vlastním kostelem. Ten byl přestavěn 
z raně gotického kněžiště za velmistra Matouše Děpolta z Lobkovic na přelomu 16. 
a 17. stol. Dnešní podobu získal při barokní přestavbě v l. 1640 - 60 podle projektu 
C. Luraga. Ve štítu kostela je umístěna dřevěná, pozdně gotická socha Madony.  
Hlavní oltář s řezbami představujícími výjevy ze života apoštola Pavla je od 
J.P.Vendy z r. 1730. Kazatelna asi od téhož autora je z doby před r. 1750. Sochy 
světců na konzolách hlavní lodi jsou od J.J. Bendla (po r. 1651). Hlavní oltářní obraz 
(Panna Maria a Jan Křtitel - pomocníci maltézských rytířů v bitvě s Turky u Lepanta 
r. 1571) je dílem Karla Škréty ze 60. let 17. stol. Od Škréty je také obraz sv. Barbory 
na bočním oltáři. V hlavní lodi stojí mramorová socha velkopřevora Rudolfa 
Coloredo-Walsee, který se v 17. stol. zasloužil o přestavbu kostela a kláštera. Socha 
je od E. Maxe z pol. 19. stol. Křížová cesta na stěnách kostela je od řádového malíře 
Vachka. Tepané mříže ze 16. a 17. stol byly doplněny novými podle návrhu J. Fanty. 
Kostel prošel rozsáhlou renovací v l. 1965 - 87.  V roce 1909 nahradil Jindřich 
Schiffner staré varhany z 30. let 18. století, z nichž zůstala zachována jen baroková 
varhanní skříň a 45 původních cínových píšťal v prospektu. Další přestavba varhan 
byla provedena v roce 1987 za použití části píšťal ze Schiffnerových varhan (pražské 
družstvo Igra). V roce 2006 provedla generální opravu varhan Organa Kutná Hora. 

 
Květiny na koncert daruje KVĚTINÁŘSTVÍ u ČERVENÉHO LVA 

 
Příští koncert VARHANNÍCH NEŠPOR MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ  

se uskuteční v pondělí 18. června 2018 v 18 hod. 
 

(koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny 25. června v 16. hod.) 

 
www.sdh.cz 

Suverénní řád maltézských rytířů 
Společnost pro duchovní hudbu 

 

si Vás dovolují pozvat na 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

 
 

V KOSTELE  PANNY MARIE POD ŘETĚZEM 
Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul. 

v pondělí 21. května 2018 v 17.00 hod. 
 

VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ 
probíhá za podpory Městské části Praha 1 

 
 

Účinkuje: 
 

Karolína Janů – sprán 
Marie Pochopová – varhany  

 

www.klubsamari.cz                                     vstupné dobrovolné                                                                  

pořadatel:    
Sbor  
Církve bratrské 
v Praze 1 

mediální 
partneři: 

Modlitba jako cesta 
k duchovní svobodě 
Přednáška teoložky  
Ivany Noble  
o hesychasmu v tradici 
východních křesťanů. 
 

31.5. 
 

květen 
2018 

v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15, 
Praha 1, vždy ve čtvrtek od 18 hodin 

Žena pod závojem 
Přednáška novinářky, spisovatelky  
a humanitární pracovnice 
Petry Procházkové o tom, jaké je to 
být ženou v islámské zemi.  
 

17.5. 

ve spolupráci  
s domácím 
hospicen:        
 

podpořeno granty: 

Ještěři v Samaří 
Koncert skupiny ve složení Kryštof 
Verner, Ladislav Knotek a Lukáš 
Gregora prokládaný autorským 
čtením Daniela Wagnera. 

3.5. 
 



 

 

  zve všechny zájemce na druhé 

                  Jarní 
              zpívání  

  a jarní lidové hry 
ve středu 2. 5. 2018 

od 10.00 hodin ve Studiu Rolnička, 
Senovážné náměstí 23, Praha 1 

(ve dvoře, průchod budovou C) 
 

 

    
 
 
   
 

Čekají nás další lidové písničky, lidové zvyky  
a dětské jarní hry. 

Přineste si nůž – budeme vyrábět píšťalky  
z vrbových proutků. 



  jarosprahou1

Instagram MČ Praha 1:
 @mc_praha1  

SOUTĚŽ

SDÍLEJTE 
své jarní

fotografie 
s motivem Prahy 1 

na Instagramu! 

Soutěž potrvá od 20. 3. do 20. 6. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
   1. Lajkni Facebook: www.facebook.com/praha1cz
   2. Začni sledovat Instagram MČ Praha 1: @mc_praha1
   3. Opatři fotografii hashtagem: #jarosprahou1
   Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.

Každá
desátá 
fotografie 
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!

12.–17. června
Michnův palác v Praze 

Šachový zápas velmistrů,  blicák a simultánka
pro veřejnost,  přednášky a výstava.

www.praguechess.cz

POD ZÁŠTITOU 
STAROSTY PRAHY 1 

ING. OLDŘICHA LOMECKÉHO

CEZ Chess 
Trophy 2018

David Navara vs. Ding Liren

CCT2018-plakat-A3.indd   1 01.02.2018   7:44:23

s vatojá nské sl av nosti

pod karlovým mostem
n a  h l a d i n ě  V l t a V y

20 15/5 18

Pondělí 14. května
14.00–18.00 / Benátské odpoledne (hergetova cihelna)

18.00 / Mše svatá ke scti sv. Jana Nepomuckého a sv. Anežky České – 
zazní oratoria pro sbor a varhany (kostel sv. františka z assisi, křižovnické nám.)

Úterý 15. května
18.00 / Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

19.15 / Svatojánské procesí na Karlův most
20.30 / Regata lodí, seskok parašutistů, let rogal, plavba otužilců (karlův most)

20.45 / Závěrečná pobožnost před kostelem sv. Františka (křižovnické nám.) 
21.10 / Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

22.00 / Velkolepý barokní ohňostroj

barokní spektákulum na vltavě
Poznejte kouzlo staré Prahy

w w w . n a v a l i s . c z

     15. 5. | 17:00 | Ovocný trh

Ústřední hudba Armády 
České republiky zahraje 
k MEZINÁRODNÍMU DNI 
RODIN na Ovocném trhu. 
Sólisté: Dasha a Jan Smigmator.

Akce se koná pod záštitou starosty 
Prahy 1 Oldřich Lomeckého.



 

3 490 Kč


